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1050 VE 5018’DEKİYETKİVE YETKİLİLER

1050 SAYILI YASAYA GÖRE 

YETKİLER

5018 SAYILI YASAYA GÖRE 

YETKİLER

İta Amiri Harcama Yetkilisi

Tahakkuk Memuru Gerçekleştirme Görevlisi

Harcama Öncesi Vize

Maliye Bakanlığı,

Sayıştay

Sayman Muhasebe Yetkilisi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



GELENEKSEL ANLAYIŞ MODERN ANLAYIŞ

Merkezi planlama Stratejik planlama

Merkezden yönetim Yerinden yönetim

Hiyerarşik yönetim Katılımcı ve paylaşımcı yönetim

Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük Saydam ve hesap verebilir

Girdi odaklı Çıktı ve hedef odaklı

Mevzuata uygunluk denetimi Performans denetimi



HARCAMA SÜRECİ

Stratejik Plan
Mal, Malzeme veya Hizmetin 

Alınması

Bütçe Ödeme Emri Belgesi

Ayrıntılı Harcama Programı Ön Mali Kontrol

Harcama Talimatı Muhasebe

İhale ve Satınalma Süreci Ödeme

Ön Mali Kontrol
Denetim (İç Denetim - Dış 

Denetim



TEMEL İLKELER (4734/5) - 1

 Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece

 Mal alımı,

 Hizmet alımı ve

 Yapım işleri

bir arada ihale edilemez.

 Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım

işleri kısımlara bölünemez.
7
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TEMEL İLKELER (4734/5) - 2

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde

açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü

temel usullerdir.

Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

8MURAT KARAAĞAÇ (SGDB)



SATIN ALMA SÜRECİ

9MURAT KARAAĞAÇ (SGDB)

İhtiyaç

• Mal, hizmet veya yapım işine ilişkin ihtiyacın belirlenmesi (Teknik şartnameleri hazırlanarak)

• Harcama birimi satın alma servisine talebin gelmesi

Araştırma

• Satına alma servisinde piyasa fiyat araştırması ile görevli personel tarafından 
fiyat araştırması yapılması ve yaklaşık maliyet tespiti

Onay

• Tespit edilen yaklaşık maliyete göre alım usulünün belirlenmesi

• İhale Yetkilisi (Harcama yetkilisinin) onayına sunulması 



Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı

karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye

neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, 

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, 

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, 

(5018 Mad.71)

KAMU ZARARI - 1



d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya

yaptırılması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir

şekilde yapılmaması,

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

(5018 Mad.71)

KAMU ZARARI - 2



Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi kamu 

zararlarından doğan alacakların tahsil şekillerinden biri değildir?

a) Rızaen ve sulh yolu ile tahsilat

b) Takas suretiyle tahsilat

c) İcra yoluyla tahsilat 

d) Temlik suretiyle tahsilat

SORU



Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre kamu zararından doğan alacaklarda 

taksitlendirme süresi en fazla kaç yıldır?

a) 5 yıl 

b) 10 yıl 

c) 15 yıl 

d) 20 yıl

SORU



ÜST YÖNETİCİ

Mali Hizmetler 

Birimi

İç Denetim
Birimi

Harcama 
Birimi

Ön Mali Kontrol

Harcama sonrası
Denetim

İç Kontrol

Harcama
Birimi

Harcama 
Birimi

Muhasebe 

Birimi

MALİ YÖNETİM VE KONTROL YAPISI



 Mal,

 Hizmet ve

 Yapım İşleri

 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık 
toplamı, (Tüm maddelerini kapsar mı?)

 idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin

 %10’unu Kamu İhale Kanunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.

15 / 02 / 2017 tarih ve 470 sayılı Rektörlük talimatı.

PARASAL LİMİTLER - 1



Bütçe Kanunun (E) İşaretli Cetvelinde her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi 

usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere;

a) Menkul mal alımlarında 25.000 Türk Lirasını,

b) Gayrimaddi hak alımlarında 20.000 Türk Lirasını,

c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 25.000 Türk Lirasını, 

d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 55.000 Türk Lirasını, aşan tutarlar 

 “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. 

 “(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje 

ödeneği esas alınır. 

PARASAL LİMİTLER - 2



ÖN MALİ KONTROL - 1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 58’inci ve 60’ıncı 

maddelerine ve

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 27’inci maddesine istinaden, 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen 

ödeneklerin kullanımına ilişkin olarak yapılacak harcama işlemlerinden;



ÖN MALİ KONTROL - 2

01- Personel Giderleri 03.4- Görev Giderleri

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Devlet Primi Giderleri

05- Cari Transferler

03.2- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 

Alımları içerisinde yer alan Su, 

Yakacak ve Elektrik Alımları

03.3- Yolluklar

Hiz. Alımları içerisinde yer alan 

Hab. Gid. ve Tarifeye Bağlı 

Ödemeler

Sermaye Giderlerinden Kamu 

İhale Kurumu Tarafından 

doğrudan temin için    belirlenen  

limit’e kadar olan giderler

Mal ve Hizmet Alımlarından Kamu 

İhale Kurumu tarafından doğrudan 

temin  için belirlenen limit’e kadar 

olan giderler

03-

03.5-

06- 



Harcama biriminde ödeme emri belgesi düzenleyicileri tarafından yapılan 

kontrol sonucunda ödeme emri belgesi üzerine İç Kontrol Yönetmeliğinin 

8’inci maddesine göre “Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür”

şerhi düşülerek imzalanacaktır.

Ayrıca, tüm harcamalar ödeme aşamasında mali yönden Üniversitemiz 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından incelemeye tabi tutulacaktır. 

25 / 01 / 2017 tarih ve 686 sayılı Rektörlük talimatı.

ÖN MALİ KONTROL - 3



Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kanunda, kamu idarelerinin mali yönetim 

ve kontrol sistemlerini oluşturan unsurlar arasında sayılmamıştır? 

A) Üst yönetici 

B) Harcama birimleri 

C) Mali hizmetler Birimi

D) Muhasebe Birimi

E) İç Denetim Birimi

SORU



YETKİSİZ TAHSİLAT VE ÖDEME

5018 sayılı Kanununun Yetkisiz Tahsil ve Ödeme başlıklı 72’inci maddesi ile

 “Kanunların öngördüğü şekilde yetkili kılınmamış hiçbir gerçek veya tüzel kişi, 
kamu adına tahsilat veya ödeme yapamaz. 

 Yapanlarla hakkında ilgili kanunları uyarınca adli ve idari yönden gerekli 
işlemler yapılacağı belirtilmekte

 herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini 
gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde, 

gereğinin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından strateji geliştirme birimlerine 
bildirileceği (SGB Çalışma Usul ve Esasları Mad:17)

25 / 02 / 2017 tarih ve 643 sayılı Rektörlük talimatı.



5018 sayılı Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin 2’inci fıkrasında

Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım, onarım ve benzeri mali işlemlerden;

 İdarenin tamamını ilgilendirenler

destek hizmetlerini yürüten birimce,

 Sadece harcama birimlerini ilgilendirenler

harcama birimleri tarafından

 Ancak, harcama yetkililiği uhdesinde kalmak şartıyla, 

harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile bu işlemler destek 
hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabileceği belirtilmektedir.

25 / 01 / 2017 tarih ve 683 sayılı Rektörlük talimatı.

DESTEK HİZMETLERİ



MALİ İŞ VE İŞLEMLER

5018 sayılı Kanunu’nun 60. maddesi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde; 

 İdarelerin, diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemleri, 

Harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak, 

 Strateji geliştirme birimleri tarafından izlenir ve sonuçlandırılır. 

 Bu konudaki yazışmalar strateji geliştirme birimleri tarafından yapılır.

10 / 02 / 2017 tarih ve 684 sayılı Rektörlük talimatı.



CARİ HARCAMALARIN KONTROL ALTINDA TUTULMASI - 1

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce 25.01.2017 tarihinde 

yayınlanan “Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması” ile ilgili yazılarında;

 Yükseköğretim kurumlarının 2017 yılında cari ödeneklere ilişkin yıl içinde ve 

yılsonunda ek ödenek taleplerinin karşılanmayacağı,

 Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personel sayısının Maliye Bakanlığı’ndan uygun 

görüş alınmaksızın hiçbir şekilde aşılmayacağı, hizmetlerin yürütülmesi bakımından 

zorunlu olmadığı sürece Maliye Bakanlığı’ndan uygun görüş talebinde 

bulunulmayacağı,



 Hizmet içi eğitimler, seminer ve konferansların kurumun bulunduğu ilde, 

kurumun ya da diğer kamu kurumlarının eğitim ya da sosyal tesislerinin 

kullanılması ve kamu personelinin görevlendirilmesi suretiyle, kamu kaynağı 

kullanımını en aza indirgenecek şekilde planlanacağı ve gerçekleştirileceği,

 Kurum kaynaklardan; kurumun tanıtımı gerekçesiyle duvar saati, ahşap ya da 

cam ve porselen ürünleri, çanta, ajanda, masa isimliği, takvimi, anahtarlık, kalem, 

harici bellek ve benzeri eşantiyon harcamasının hiçbir şekilde yapılmayacağı,

CARİ HARCAMALARIN KONTROL ALTINDA TUTULMASI - 2



 Akademik gelişime katkısı olmayacak yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerin 

yapılmayacağı,

 Gerek öz gelir gerek hazine yardımı karşılığı olarak cari yıl bütçesine yük getirecek, 

cari yıl veya takip eden yıllarda ek ödenek ihtiyacı doğuracak şekilde mal ve hizmet 

alımlarında genişlemeye gidilmeyeceği,

 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tasarruf Tedbirleri”

konulu 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle düzenlenen tasarruf tedbirlerine 

titizlikle riayet edileceği,

17 / 02 / 2017 tarih ve 773 sayılı Rektörlük talimatı.

CARİ HARCAMALARIN KONTROL ALTINDA TUTULMASI - 3



Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe 
Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, 

Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların 5. 
Maddesi uyarınca biriminize tahsis edilen ödeneklerin 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60’ıncı maddesi uyarınca 
kullanımında; 

satınalma işlem akışına ilişkin 27 / 01 /2016 tarihli Rektörlük Oluruna göre 
yürütülmesi

27 / 01 / 2016 tarih ve 207 sayılı Rektörlük talimatı.

SATINALMA İŞLEM AKIŞ ŞEMASI
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HARCAMA BİRİMİ

(Harcama Yetkilisi)

Satınalma Birimi

Tahakkuk Birimi

Ayniyat Birimi (Depo)

Muhasebe Birimi

İç Kontrol ve Ön Mali 

Kontrol Birimi

Ödeme



MUAYENE KABUL KOMİSYONU - 1

 Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu;

Yetkili makam tarafından, tamamı işin uzmanı olması kaydıyla, biri başkan 
olmak üzere en az üç (3) veya hizmetin önem ve özelliğine göre daha fazla tek 
sayıda kişi ile yedek üyelerden,

 Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu; 

Yetkili makam tarafından, tamamı danışmanlık konusu hizmetin uzmanı 
olması kaydıyla, biri başkan olmak üzere en az üç (3) veya hizmetin önem ve 
özelliğine göre daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden,

15 / 02 / 2016 tarih ve 469 sayılı Rektörlük talimatı.



MUAYENE KABUL KOMİSYONU - 2

 Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu;

İhale yetkilisi tarafından, biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere 

en az üç (3) ve tek sayıda kişi ve yedek üyelerden,

 Yapım İşleri Muayene ve Kabul Komisyonu;

Yetkili makam tarafından, tamamı teknik personel olması kaydıyla, 

biri başkan olmak üzere en az üç (3) veya hizmetin önem ve özelliğine 

göre daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden,

15 / 02 / 2016 tarih ve 469 sayılı Rektörlük talimatı.



Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre muayene ve kabul işlemlerinin 
hangi süre içinde tamamlanacağının nerede belirtilmesi zorunludur?

a) İdari Şartname ve eklerinde 

b) Sözleşme ve eklerinde

c) Teknik Şartname ve eklerinde  

d) Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesinde 

e) Onay Belgesinde

SORU



TAŞINIR İSTEK BELGESİ - 1

Taşınır Mal Yönetmeliği taşınırın kayıt altına alınmasından kesin hesabın hazırlanmasına 

kadar geçen sürece ilişkin sorumluları ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Bahse konu süreç içerisinde;

 Taşınır envanter kayıtları ile muhasebe kayıtlarının kontrol altında tutulabilmesini 

teminen

 İhtiyaç duyulan taşınırın alım işinin başlangıcı olarak kabul edilen harcama 

talimatından ödeme emri belgesinin düzenlenmesi işlemlerine kadar mevzuat gereği 

düzenlenmesi gereken tüm belgelerin;



Taşınır alımı isteklerinde;

 Taşınır detay kodu (5 düzeyli)

 Taşınır adı tam olarak (Taşınır Kod Listesi Genel Tebliğindeki)

 Taşınırın ayrıntılı özellikleri

 Ölçü birimi ve

 Miktarı

TAŞINIR İSTEK BELGESİ - 2



Ek-1 Harcama Talimatı eki

:

:

:

:

..…/..…/20….

Hes.K I II III IV V

1 150 01 04 01 Tonerler HP 2015 Yazıcı Toneri Adet 3

2 150 01 01 20 01 Dolmakalem Mürekkepleri Mavi Adet 5

3 150 01 03 01 02 Baskı Kağıtları A4 fotokopi kağıdı 80 gr. Top 50

Not: İstekler için varsa teknik şartname eklenecektir.

TAŞINIR İSTEK LİSTESİ

KODU (5 DÜZEYLİ)  (1)SIRA

NO

ÖZELLİKLERİ

(3)

ÖLÇÜ

BİRİMİ

(4)

MİKTARI

(5)

TAŞINIRIN

I DÜZEY KURUMSAL SINIFLANDIRMA

II DÜZEY HARCAMA BİRİMİ KODU

BÜTÇE TERTİBİ

III DÜZEY AMBAR KODU

ADI

(2)

TAŞINIR İSTEK BELGESİ – 2 EKİ



Dayanıklı Taşınırların bakım ve onarım isteklerinde;

 Ambar kodu (3 düzeyli)

 Dayanıklı taşınırın sicil numarası 

 Dayanıklı taşınırın adı tam olarak (Taşınır Kod Listesi Genel Tebliğindeki) ve

 Dayanıklı taşınırın bakım ve onarım gerektiren hususları

eksiksiz ekteki örneğe uygun olarak doldurulması gerekmektedir

DAYANIKLI TAŞINIRIN BAKIM VE ONARIMINDA İSTEK BELGESİ - 3



Ek-2 Harcama Talimatı eki

I DÜZEY KURUMSAL SINIFLANDIRMA :

II DÜZEY HARCAMA BİRİMİ KODU :

III DÜZEY AMBAR KODU :

S.

NO

SİCİL NUMARASI

(2)

BAKIM VE ONARIMINI GEREKTİREN 

HUSUSLAR (4)

1 255.02.01.01.01.01-07-000171 Programları açmıyor

2 255.02.01.01.01.01-07-000157 Ofis Programları çalışmıyor

3 255.02.01.01.01.01-07-000201 Bilgisayar açılmıyor.

4 255.02.01.01.01.01-07-001159 Sinyal Alınamıyor

5 255.02.01.01.01.01-07-000450
Çekim Siyah ve devamlı kağıt 

sıkıştırıyor

6 255.02.01.01.01.01-07-000760 Onarım ikaz lambası yanıyor

Not: İstekler için varsa teknik şartname eklenecektir.

DAYANIKLI TAŞINIR BAKIM VE ONARIM İSTEK BELGESİ

(1)

DAYANIKLI TAŞINIRIN

ADI

(3)

Bilgisayar Kasaları

Bilgisayar Kasaları

Bilgisayar Kasaları

Faks Cihazı

Fotokopi Makinası

Fotokopi Makinası

DAYANIKLI TAŞINIRIN BAKIM VE ONARIMINDA İSTEK BELGESİ – 3 EKİ



 Cari nitelikli bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin istekler doğrudan harcama 

yetkilisine,

 Sermaye nitelikli bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin istekler ise Rektörlük 

Makamına yapılacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda bahse konu işlemlerin yürütülmesinde 

gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmiştir.

10 / 03 / 2016 tarih ve 1179 sayılı Rektörlük talimatı.

TAŞINIR İSTEK BELGESİ - 4



Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hallerden hangisinde taşınır 

işlem fişi düzenlenir?

a) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su ve doğalgaz alımları

b) Doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt alımları

c) Satın alındıktan sonra idarelerin depolarına konulan akaryakıt alımları

d) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüp alımları

SORU



Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesine ilişkin 

yönetmeliğin 30’uncu maddesinde; 

 Satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için 

düzenlenen taşınır işlem fişinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe 

birimine (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) gönderilir.

 Diğer şekillerde edinilen taşınırın, taşınır işlem fişlerinin birer nüshasının, düzenleme 

tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden 

önce muhasebe birimine gönderilmesi

15 / 02 / 2016 tarih ve 471 sayılı Rektörlük talimatı.

TAŞINIR İŞLEMLERİ HAKKINDA - 1



Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesine ilişkin 
yönetmeliğin 30’uncu maddesinde; 

 150- İlk Madde ve Malzemeler Hesabında izlenen tüketim malzemelerinin 
çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem fişleri muhasebe birimine gönderilmez. 

Bunların yerine, üç aylık dönemler itibariyle taşınır 2’inci düzey detay kodu 
bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai 
bitimine kadar muhasebe birimine gönderileceği

 Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine 
gönderilen Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları 2’inci düzey detay kodu 
itibariyle ilgili hesaplara kaydederler

15 / 02 / 2016 tarih ve 471 sayılı Rektörlük talimatı.

TAŞINIR İŞLEMLERİ HAKKINDA - 2



Taşınır Mal Yönetmeliğine göre satın alınan mal veya malzemelerin Muayene 

ve kabul işlemi derhal yapılamayan hallerde taşınırların geçici olarak teslim 

alınmasında aşağıdaki belgelerden hangileri düzenlenir?  

a) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı 

b)Taşınır istek belgesi 

c)Taşınır işlem fişi 

d) Taşınır Geçici Alındısı

e) Zimmet Fişi 

SORU



Sayıştay Başkanlığı Denetim raporu bulgularında;

 Dayanıklı taşınırların numaralandırılmadığı (Taşınır Sicil Nosu) ve 

 Dayanıklı taşınır listelerinin asılma işlemlerinin tamamlandığı (Ortak kullanım 
alanı)

 Tüketim malzemeleri çıkışlarının üç aylık dönemler itibariyle tüm birimlerce 
yapılmadığı, bazı harcama birimlerinde de tüketim yapılmadan tüketime çıkış 
yapıldığı

 Taşınır geçici alındısının hastane ambarı dışında düzenlenmediği

28 / 04 / 2016 tarih ve 1583 sayılı Rektörlük talimatı.

TAŞINIR İŞLEM GENELGESİ - 1



Sayıştay Başkanlığı Denetim raporu bulgularında;

 Taşınır kayıt yetkililerinin değişikliğinde devir halinde yapılan sayımın ve yılsonu 
sayımlarının fiili olarak yapılmadığı, kaydi değerler üzerinden yapıldığı

 Sayıştay’a bildirilen ambarlardan bazılarının fiilen olmadığı, taşınır sisteminde ve 
yılsonu sayımlarında da ambarda gözüken dayanıklı taşınırların fiilen ambarda 
olmadığı

 Bağış veya hibe şeklinde edinilen taşınırların bir çoğunun taşınır kaydının 
yapılmadığı, 

 Hurdaların korunaksız biçimde ormanlık alan içerisinde bulunduğu

28 / 04 / 2016 tarih ve 1583 sayılı Rektörlük talimatı.

TAŞINIR İŞLEM GENELGESİ - 2



SORU

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi taşınır kayıt ve 

kontrol yetkililerinin görev ve sorumluluklarından biri değildir?  

a) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmekten

b) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 

korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamaktan

c) Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden

d) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını 

yapmak ve yaptırmaktan

e) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmaktan 



ÖN ÖDEME - 1

Ön Ödeme Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğin 5’inci Maddesinin;

 3’üncü fıkrasında, avans nakit olarak doğrudan harcama yetkilisi mutemedine 

verilebileceği gibi mutemedin veya kamu idaresinin bu iş için açmış olduğu ve 

yetkilendirdiği mutemedin kullanabileceği banka hesabına da aktarılabilir

 4’ücü fıkrasında, harcama yetkilisi tarafından kredi şeklinde ön ödeme 

yapılması uygun görülen giderler ile avans sınırlarını aşan giderler için banka, 

PTT veya muhasebe birimi nezdinde kredi açılabilir. 

Kredi mutemede nakden verilmez veya mutemedin şahsi hesabına aktarılmaz



 5’inci fıkrasında, Harcama yetkilisi mutemedince, mal veya hizmet satın 

alınan kişi veya kuruluşa ödeme yapılmak üzere, adına kredi açılan banka, 

PTT veya muhasebe birimine hitaben Kredi Ödeme Talimatı tebliği eki 

(EK-1) düzenlenir. 

 6’ıncı fıkrasında, mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecek kamu 

idarelerinden EK-2’de yer alan kuruluşlara yapılacak ön ödemelerde ise 

kredi tutarı doğrudan ilgili kuruluşun banka hesabına aktarılacağı 

belirtilmiştir.

ÖN ÖDEME - 2



Harcama Yetkilisi mutemetlerine verilecek avanslarda;

a) Belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla, ihtiyaç tutarında avans verilmesi,

b) Avansın ivedi ihtiyaçlar için verildiği göz önünde bulundurularak, olağanüstü 

durumlar dışında alım işine, avansın verildiği tarihten itibaren en geç beş gün 

içinde başlanılması ve varsa avans artığının son harcama tarihini takip eden 

üç iş günü içerisinde iade edilmesi,

c) Avans verilmesini gerektiren ihtiyaçların ortadan kalkması halinde avansın, 

bekletilmeden muhasebe birimi vezne veya banka hesaplarına iade edilmesi,

29 / 03 / 2017 tarih ve 1473 sayılı Rektörlük talimatı.

ÖN ÖDEME - 3



Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre ön ödeme suretiyle 

yapılacak ödemelerde kullanılan ödeme belgesi aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Taşınır İşlem Fişi 

b) Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

c) Muhasebe İşlem Fişi

d) Harcama Talimatı 

e) Fatura

SORU



Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön 

ödemelerin mahsubu konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgesi avansın mahsubunda 

kabul edilmez

b) Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen krediler hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanunu hükümleri uygulanır

c) Mahsup döneminde verilen harcama belgeleri ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait 

olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir

d) Mutemet işin tamamlanmasından sonra son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde 

ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak 

zorundadır

SORU



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kaunun 40’ıncı Maddesine göre;

 Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından, kamu hizmetinin karşılığı olarak 

veya kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamaz, 

benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz.

 Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir kaydedilir. 

 Nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tâbi tutularak 

kayıtlara alınır. 

17 / 03 / 2016 tarih ve 1009 sayılı Rektörlük talimatı.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR - 1



Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar, 

4749 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmeti yapacak idarenin üst 

yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde, bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart 

kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. 

Bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. 

17 / 03 / 2016 tarih ve 1009 sayılı Rektörlük talimatı.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR - 2



Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 92 Taahhüt Hesabı grubuna ilişkin işlemler 

başlıklı 472’inci Maddesi ile;

a) Girişilen gider taahhütlerine ilişkin bilgiler, sözleşmenin imzalanmasında itibaren,

b) Sözleşmeler kanuni nedenlerle veya yargı organlarının kararı ile bozulduğu veya 

değiştirildiği takdirde, bu hususlar harcama birimleri tarafından,

c) Kamu-Özel işbirliği modeli çerçevesinde girişilen taahhütlere ilişkin bilgiler, 

sözleşmenin imzalanmasından itibaren

En geç 3 iş günü içinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi

07 / 03 / 2016 tarih ve 846 sayılı Rektörlük talimatı.

SÖZLEŞME VE PROTOKOLLER



 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 8’inci Maddesinde 

“Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, 

ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından ve kötüye 

kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek 

zorunda” olduğu

 Maliye Bakanlığının 07/07/2017 tarih ve 30117 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Sosyal 

Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017-6)’nın 5’inci Maddesinin 1/a bendinde 

“Görev ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel sosyal tesislerden ve hizmetlerden bedelini 

ödemeden yararlandırılmaz.” hükmü yer almakta

KAMU KAYNAĞININ KULLANIMI - 1



4736 sayılı Kanununun 1’inci Maddesi uyarınca 

“Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar … ile 

bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar … ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler 

hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz” şeklinde düzenlenmiş 

olup ancak Bakanlar Kurulu muaf tutulacak kişi ve kurumları belirlemeye yetkilidir.

 İlgili mevzuat gereği her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve 

yetkili olanlar kamu kaynağında artışa engel veya eksiltmeye neden olacak tedbirlerin alınması 

ile kamu zararının yaratılmaması

23 / 10 / 2017 tarih ve 4416 sayılı Rektörlük talimatı

KAMU KAYNAĞININ KULLANIMI - 2



HURDAYA AYIRMA - 1

 Taşınır Mal Yönetmeliğin 28’inci Maddesinde 

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya

Tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar 

görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı 

çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar,

Harcama yetkilisinin belirleyeceği en  az üç kişi ile oluşturulan komisyon 

tarafından değerlendirilerek 

dayanıklı taşınırların hurdaya ayrılır.



Dayanıklı taşınırın hurdaya ayrılma nedeniyle taşınır kayıtlarından çıkış işlemleri, 
Taşınır İşlem Fişin ekine kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.

 Üniversitemiz sabit yatırımlarına ilişkin birimlerinin 

• çeşitli yenileme, 

• kapasite artırımı, 

• tamirat, 

• onarım vb. 

nedenlerle ortaya çıkan çeşitli demirbaş ve mütemmim cüz-i ve diğer 
malzemelerden hurdaya ayrılması.

HURDAYA AYIRMA - 2



Hurdaların Muhafazası:

Üniversitemiz bünyesinde çıkan hurdaların değerlendirilme öncesi; muhafaza edilmesi, 

depolanması, Beytepe ana hurda deposuna nakledilmesi ve teslimi için;

 Sıhhıye’de Hasan Özsoy, (Genel Sekreterlik Tel:1003 -1004), bulunmadığında Yüksel Güner 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 1043)

 Hastaneler’de İsmet İpek, (Hastaneler Baş Müdürlüğü Tel:2630) 

 Beytepe’de Şengül DEMİR bulunmadığında İsmet Kayış (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 

Ayniyat Saymanı Tel: 6400-6410) 

koordinasyonu sağlayacak görevlilerdir.

28 / 03 / 2016 tarih ve 1146 sayılı Rektörlük talimatı.

HURDAYA AYIRMA - 3



TEŞEKKÜRLER


